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  !ديدۀ واليت دايکندی آشنا شويدھای رنجبا فقر و فالکت توده 
مشھور . درصد آن کوھستانی است ٩۵ نھاده شد،  والياتی است که در زمان دولت پوشالی کرزی  بناۀدايکندی از جمل

راه ھای منتھی به کابل اين واليت فوق العاده . ترين ولسوالی ھای آن شھرستان، ميرامور، اشترلی و خدير می باشد

) نيلی(از کابل الی مرکز دايکندی .  کيلومتر سرک  قير ريزی گرديده است١٠صعب العبور بوده و در تمام واليت فقط 

زمين ھای زراعتی آبی در اين .  ساعت راه است١٨اگر بخت ياری کند و موتر عوارض پيدا نکند، بيشتر از آنھم 

  .دھد پيداور مھم زراعتی آن را بادام تشکيل می. واليت کم است و اکثر مردم آن از زمين ھای للمی استفاده می کند

نوکر و سر سپردۀ رژيم سفاک واليت (حدت محقق سيس در اختيار نصری ھای جنايتکار حزب وأاين واليت از بدو ت

در . ی می کندئقرار دارد که ھمچون ميراث پدری سال ھای سال بر توده ھای بيچارۀ اين واليت حکمروا) فقيه ايران

ت رفتن أحال حاضر چندين ولسوالی اين واليت تحت کنترول طالبان وحشی و مزدور قرار داشته و نظاميان دولتی جر

کشت مواد مخدر در ساحات خارج از تسلط دولت پوشالی افزايش بی سابقه يافته است، . ت را نداردبه آن ساحا

ًمخصوصا که در زمان طالبان 

مرکز اين واليت  يکی از چھار 

راه ھای اصلی ترانزيت مواد 

  . مخدر افغانستان به شمار می رفت

تمامی قومندان ھای جنايتکار حزب 

ح وحدت محقق در اين واليت مسل

بوده و سالی نيست که به خاطر 

. ديگر را پاره نکنند منافع شکم يک

در سالجاری بين دو قومندان 

نصری در ولسوالی اشترلی جنگ 

 نفر ۶صورت گرفت که در نتيجه 

 نفر زخمی شدند که با پا در ميانی سرور دانش معاون دوم غنی که خود از اين واليت می باشد، غايله فروکش ٣کشته و 

  .ا گفته نماند که يکی از قومندان ھای اين سگ جنگی از نزديکان سرور دانش بودن. کرد
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شير بھای دختران در اين واليت بدون مصارف عروسی . ين واليت مانند کاالی تجاری به فروش می رسندادختران در

که فرار دختران از منزل ليون و دو صد ھزارافغانی می باشد، به ھمين دليل است ي ھزار افغانی گرفته تا يک م۴٠٠از 

  . ين واليت با مردانی که صاحب چند فرزند می باشند و حتی دو يا سه زن دارند، بار ھا مشاھده گرديده است ادر

يک قطره آب صحی يافت نمی شود، در ھيچ پروژۀ مھم و بنيادی در اين واليت کار نشده است، در مرکز اين واليت 

 بسيار کوچک که سالھا تحت کار بوده به علت حيف و ۀتمام اين واليت شفاخانۀ دولتی وجود ندارد، تعمير يک شفاخان

به علت صعب العبور بودن راه ھای . ميل شدن بودجۀ آن و بيروکراسی در دولت پوشالی ھنوز به اتمام نرسيده است

 افغانی می ۶٠٠ افغانی خريد و فروش می گردد، در اين واليت به ٣٣٠منت که در کابل به  خريطه سھرمواصالتی 

در اين واليت فقط  يک پايه جنراتور . باشد

 ٩٨وجود دارد که آنھم ) کيلووات٢٠٠(ديزلی 

دارد، به ھمين ) ًعمدتا ادارات دولتی(مشتری 

دليل است که اين واليت از طرف شب در 

  .ی بردتاريکی مطلق به سر م

دانشگاه (در مرکز دايکندی پوھنتون شخصی 

ساخته شده که منبع در آمد خوبی ) ناسر خسرو

شود که  گفته می(برای صاحبان آن شده است 

بيشترين سھم اين پوھنتون مربوط به يکی از 

است و رياست آن برای » پارلمان«وکالی 

  .)توزيع می کند» ليسانس«به درجۀ  ھزار افغانی پرداخت نمايند، سند فراغت ١۵٠که مبلغ  کسانی

ًوجود دارد که اکثرا جوانان برای تفريح در اين پارک ) گل بادام(نام ه در تمام اين واليت يک پارک بسيار کوچک ب

  .گيرند تجمع و عکس می

کاالی  کيلو ٧ی و تيل ديزل در اين واليت نسبت به کابل دو برابر فروخته می شود، چراکه کرايۀ انتقال ئمواد غذا

  . افغانی می باشد و اين خود باعث بلند رفتن قيمت ھا می گردد٧٠ تا ۵٠تجاری از کابل الی مرکز اين واليت بين 

است که در طول دوران حکومت پوشالی کرزی و غنی حتی » رياست تنظيم آب«بيکاره ترين ادارۀ دولتی اين واليت 

  .کنند بازی می» شير بز«آن روزانه در دفتر از صبح تا عصر مورين أيک کانال آبياری ھم اعمار نکرده و اکثريت م

به افغانستان ھنوز اکثريت توده ھای اين واليت زير خط فقر زندگی دارند و » کمک«با سرازير شدن ميليارد ھا دالر 

ز اين انتظاری که ھرگز نبايد ا( و مزدور انجام نشده دزدکوچکترين کاری برای رفاه و معيشت آنھا از سوی دولت 

 زيادی از اين جوانان به لشکر  به ايران مھاجر می شوند و تعدادجوانان به خاطر پيدا کردن لقمه نانی). دولت داشت

 آمارغير رسمی که وجود دارد نشان می. پيوسته و گوشت دم توپ شده و ھرگز به خانه ھايشان برنگشته اند» فاطميون«

 دليل فقر، بيکاری و بی کفايتی دولت پوشالی به ايران رفته و اکثريت آنھا دھد که بيش از ھزار نفر جوان اين واليت به

البته نبايد از نقش محقق در پيوستن اين جوانان فريب خورده به لشکر . می پيوندند» فاطميون«به لشکر خونريز 

  .چشم پوشی کرد» فاطميون«خونريز 

  

  

 


